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 الملخص
 

ر   تنطلققه هققلد الدراسققة مقق  اوتققراة وجققود  زمققة معرويلققة وققل العّققت اللسققانلل العربققلل  تتّققرل

بثّاوة اإللعقا  المعروقلل  واتسقتر ال العّلقلل  ويذهقر للقظ باسقتذهار موقعنقا وقل المنقهد اللسقانلل 

ول  كثر بصائرنا  وقد جالت هلد الدراسة لتّف على حّيّقة العالملل  اللي ت يزايت موقع التبعيلة 

 هلد األزمة  م   الت تحليت العناصر المركزية لها  والتبصلر ول عناصر الَفكاظ م  ربّتها. 

وتفترة هلد الدراسة   ل حّيّة األزمة اللسانية ول العّقت العربقلل الماثقت هقل  زمقة التلّقل  

يعققة اللسققانية مققع المّققرول التراثققلل اللسققانلل  لققللظ تّتققرح هققلد مقق  التققراث  التققل وراققتها حالققة الّط

الدراسقققة تّريقققر اسقققتراتيجيات كنقققف لسقققانلل وقققل التقققراث العربقققلل  مققق  نققق نها الكنقققف عققق  المّقققرول 

اللسانلل التراثلل  واستنباط المّوتت اللسانية الكامنة ويه  وهلد الغاية تفرة عمليات حفقز منذمقة 

ئية  التل تستنبط المّوتت اللسانية التراثية  م   جت البنال عليها وقل عمليقة للدراسات التراثية البنا

تعاقبيقققة منهجيقققة  تاقققم  نفقققل تكقققرار الجهقققود  وبنقققال نذريقققات لسقققانية لاتيقققة  منتميقققة  لقققى سقققياقنا 

 .  الثّاولل ال اصل

صققر وباسققتذهار الغايققة اآلنفققة  توصققل الدراسققة بروققد هققلد الدراسققات التراثيققة البنائيلققة بعنا 

التطولر المعرولل  م   الت تّرير اإليما  بدورها ول  ننقال النذريقة اللسقانية العربيقة  ومق   قالت 

النّد البنال اللي يمدلها ب سباب التّدلم والتطولر  ويحاوذ على بّائها وديمومة اتستفادة مق  مقددها 

 .  المعرولل



قر الدراسققة وققل تّريققر مقنهّ تعققاقبلل  مقق   ققالت البنقال ع  لققى المّققوتت اللسققانية التققل وتتبصل

تكنقف عنهقا الدراسققات التراثيقة البنائيلققة  وتفتقرة  نلنقا بتّريققر اسقتراتيجيات التفاعققت مقع المعطيققات 

العلميلة والتكنولوجية والعلقوم األ قر   والتفاعقت مقع بصقائر اآل قر اللسقانيلة  سنصقت  لقى نذريقات 

األنسققاه المعرويققة والفكريققة اللاتيققة  التققل مقق  لسققانية لاتيققة  منتميققة  لققى السققياه الثّققاولل ال ققاصل  و 

نقق نها    تجعلنققا حااققري  وققل المنققهد اللسققانلل العققالملل  ومنققاركي  وققل تّريققر البصققائر اللسققانيلة 

 .  ول العّت اإلنسانلل
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Abstract 

 This study assumes that we are suffering from a crisis of 

knowledge in the Arab linguistic mind as a result of the linguistic 

acquiescence and the mental sluggishness. This case occurs by the 

revealing our position in the global linguistic efforts that does not leave a 

dependency case in many of our researches. This study aims to explain 

the essence of the crisis by the analysis of its essential elements and 

searching in the elements of its solution as well. 

The study assumes that the essence of the linguistic crisis in the 

current Arab mind is a crisis of receiving from the Heritage. The crisis 

imposed by the case of estrangement with our linguistic heritage. 

Therefore, this study proposes the preparation of strategies of linguistic 

search in the Arab heritage; these strategies are able to demonstrate the 

knowledge in linguistic heritage and the elicitation of embedded 

linguistic theories. This -in turn-motivates the structural heritage studies 

eliciting the linguistic theories of heritage for a reliable successive 

methodological process that ensures non-redundant researches and 

building our own linguistic theories which belong to our Special cultural 

context.  

Revealing the above mentioned purpose has emphasized the fact of 

providing the structural heritage studies with elements of scientific 

development through a solid faith in its role in establishing the Arab 

linguistic theory and through the constructive criticism that provides the 



motives of the progress and development that maintain their survival and 

ensure the sustainable benefits of the study. 

 This study also proposes a successive and methodological process 

by building on the linguistic theories revealed by the structural heritage 

studies .Simultaneously, It assumes that we can create our linguistic 

theories that belong to our cultural context and our intellectual patterns by 

devoting the strategies of the interaction with the scientific and 

technological fields and other sciences and by interacting with the 

linguistic theories of the other. Having said that, we will be able to 

achieve our own linguistic theories that belong to our own cultural and 

intellectual contexts .These will enable us to be an effective element in 

the global linguistic scene and real partners in determining the linguistic 

theories of the human mind. 



 


